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PROCEDURA DE RETRAGERE A ACŢIONARILOR DIN 

CERAMICA S.A. IAŞI 

 

Având în vedere faptul că la data de 12.01.2015 „Adunarea generală extraordinară” (AGEA) 

a acţionarilor Societăţii nu a adoptat nicio hotărâre, prin neîndeplinirea condiţiilor legale de 

majoritate, la punctul 1 de pe ordinea de zi privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor 

emise de Ceramica S.A. Iaşi, adica admiterea la tranzacţionare a acţiunilor pe o piaţă 

reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare:  

CERAMICA S.A. IAŞI va acorda acţionarilor, la cerere, în condiţiile Legii 151/2014 şi 

Regulamentului ASF 17/2014, dreptul de retragere din societate conform prezentei 

proceduri şi legislaţiei în vigoare. 

TERMEN DE EXERCITARE A DREPTULUI DE RETRAGERE: acţionarii îşi pot exercita 

dreptul de retragere până la data de 14 aprilie 2015, inclusiv (90 de zile de la data AGEA 

conform art. 4 alin. 2 din Legea nr. 151/2014).  

ACŢIONARI CE AU DREPTUL LA RETRAGERE: orice persoană sau entitate care are 

calitatea de acţionar la data de 19 ianuarie 2015 în conformitate cu registrul acţionarilor 

Ceramica S.A. Iaşi ţinut de Depozitarul Central S.A. (conform art. 5 al. 2 din Regulamentul 

17/2014).  

PREŢUL ACŢIUNILOR CE URMEAZĂ A FI PLĂTIT ACŢIONARILOR CARE SOLICITĂ 

RETRAGEREA DIN SOCIETATE (“preţul de retragere”) va fi anunţat prin raport curent 

publicat pe www.bvb.ro şi pe www.ceramica-iasi.ro după efectuarea evaluării de către 

expertul ce va fi desemnat de oficiul registrului comerţului. ACŢIONARII CARE AU DEPUS 

CERERI DE RETRAGERE ANTERIOR ACESTUI RAPORT au dreptul de a-şi retrage 

cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport solicitând în scris acest 

lucru, prin scrisoare semnată depusă la registratura societăţii sau trimisă prin poştă/curier la 

sediul societăţii. 

TERMENUL DE ACHITARE către acţionarii retraşi din societate a contravalorii acţiunilor 

deţinute este de 30 de zile lucrătoare de la: 

- expirarea termenului  de efectuare a raportului de evaluare (termenul este de 30 de 

zile lucrătoare de la data desemnării expertului); sau 

- data depunerii cererilor de retragere pentru cererile depuse ulterior anunţării preţului 

de retragere. 

CONDIŢIE DE PLATĂ: plata preţului de retragere se va face de către societate pentru toate 

acţiunile libere de sarcini deţinute de acţionar conform registrului de la Depozitarul Central 

S.A. din data de 19 ianuarie 2015, în baza confirmării primite de la depozitarul central cu 

privire la blocarea acţiunilor. 

MODALITĂŢI DE PLATĂ: transfer bancar sau mandat poştal cu confirmare de primire 

conform indicaţiilor din cererea de retragere. 

CEREREA DE RETRAGERE va fi depusă sau transmisă prin poştă, în original, la sediul 

societăţii din Iaşi, Calea Chişinăului nr. 176, cod 700180, jud. Iaşi, în orice zi lucrătoare între 

orele 09:00 – 17:00, având forma şi conţinutul conform formularului din Anexa 1 a prezentei 
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proceduri, completată şi semnată corespunzător de acţionar sau reprezentantul 

legal/convenţional al acestuia. Cererea de retragere va fi însoţită de: 

- în cazul acţionarilor persoane fizice - de o copie xerox a actului de identitate valabil 

cu mentiunea conform cu originalul si semnatura in original; 

- în cazul acţionarilor persoane juridice – de o copie xerox a certificatului de 

înregistrare cu mentiunea conform cu originalul si semnatura in original şi de 

certificatul constatator emis de registrul comerţului cu cel mult 5 zile lucrătoare 

înainte de data depunerii cererii; 

- împuternicirea autentificată, în cazul în care cererea se face printr-o persoană 

împuternicită; 

- copii certificate de acţionar pentru conformitate cu originalul după certificatul de 

acţionar sau alte documente din care să reiasă preţul la care a dobândit acţiunile – 

pentru acţionari persoane fizice (rezidente/nerezidente) sau pentru acţionari 

persoane juridice nerezidente; 

- Certificat de rezidenţă fiscală (original si traducere legalizată) – opţional pentru 

nerezidenţii care vor să beneficieze de prevederile mai favorabile din Convenţia de 

evitare a dublei impuneri aplicabilă; 

Pentru orice nelămuriri luaţi legătura la acţionariat prin tel. 0232 200 276. 
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ANEXA 1 la procedura de retragere 

CERERE DE RETRAGERE DIN CERAMICA S.A. IAŞI 

în conformitate cu Legea 115/2014 

Pentru persoane fizice: 

Subsemnatul/a  .......................... ............. ..............., cetăţean al ......... ..............., rezident 

din punct de vedere fiscal în ................... ................, domiciliat în ............. .................., 

str.................................., nr. ......, bl. ........, sc. ..... ap. ....., cod postal .........., identificat 

prin ..........., seria ......, nr. ..............., cod numeric personal ..................................., titular 

al contului bancar deschis la Banca .........., cod IBAN ............... .............. ............. ............ 

............... ................, Agenţia/Sucursala ............. ............., Cod Swift (pentru nerezidenti) 

......... ................, email ........................., telefon ...................... 

Pentru persoane juridice: 

Subscrisa ..................................., entitate inmatriculata si existand in conformitate cu 

legislatia din ..............., rezident din punct de vedere fiscal în .................., cu sediul în 

.................., str.................................., nr. ......, bl. ........, sc. ..... ap. ....., cod postal .........., 

înregistrată în ....................... cu nr. ...................., cod fiscal .............., titulară al contului 

bancar deschis la Banca .........., cod IBAN ............... .............. ............. ............ ............... 

................, Agenţia/Sucursala ............. ............., Cod Swift (pentru nerezidenti) ......... 

................, reprezentată legal prin ................... .................. ..............., în calitate de 

..................... ..............., identificat prin ..........., seria ......, nr. ..............., cod numeric 

personal ...................................,  email ........................., telefon ...................... 

Având calitatea de acţionar al CERAMICA S.A. IAŞI, o societate pe acţiuni constituită şi 

care funcţionează conform legislaţiei din România, având sediul social în Iaşi, Calea 

Chişinăului, nr. 176, jud. Iaşi, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi 

sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 

(denumită în continuare „Societatea”), 

În baza Legii 151/2014 şi Regulamentului nr. 17/2014 şi ca urmare a neadoptării niciunei 

hotărâri de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 12.01.2015 prin 

neîndeplinirea condiţiilor legale de majoritate la punctul 1 de pe ordinea de zi privind 

clarificarea statutului juridic al acţiunilor emise de Ceramica S.A. Iaşi, admiterea la 

tranzacţionare a acţiunilor pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în cadrul 

unui sistem alternativ de tranzacţionare. 

Solicit retragerea din CERAMICA S.A. IAŞI şi plata preţului aferent acţiunilor astfel 

(va rugam puneti x in casuta corespunzatoare): 

-  Prin virament bancar în contul meu menţionat mai sus; 

-  Prin mandat poştal cu confirmare de primire întrucât nu detin un cont bancar; 

De asemenea, declar pe propria răspundere prin prezenta, că:   

- Am luat la cunoştinţă de prevederile legale incidente şi îndeplinesc toate condiţiile 

pentru exercitarea dreptului de retragere;  

- Am luat la cunoştinţă de faptul că CERAMICA S.A. IAŞI are obligaţia să solicite 

blocarea acţiunilor în termen de 24 de ore de la primirea prezentei;  

- Sunt proprietarul exclusiv al acţiunilor înregistrate în dreptul numelui meu în 
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Data  ............... 

 …………………………………………………… 

 (Numele şi prenumele acţionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acţionarului 

persoană juridică, în clar, cu majuscule) 

 

 …………………………………………………… 

 

(Semnătura acţionarului persoană  fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană  

juridică şi ştampila la persoanele juridice) 

 

registrul acţionarilor societăţii de la Depozitarul Central S.A.;  

- Acţiunile deţinute de mine nu sunt şi nu vor fi grevate de nicio sarcină, inclusiv dar 

fără a se limita la garanţii reale mobiliare înscrise în registrul acţionarilor sau în 

Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare;  

- Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care nu voi fi de acord cu preţul de retragere 

determinat pe baza raportului de evaluare întocmit în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile, îmi voi putea retrage prezenta cerere în termen de 10 zile 

lucrătoare de la publicarea raportului curent pe www.bvb.ro şi pe www.ceramica-

iasi.ro cu privire la preţul determinat de expert pentru a fi plătit acţionarilor ce 

solicită retragerea din Societate; în cazul în care până la expirarea acestui termen 

nu voi depune nicio cerere scrisă de revocare, prezenta cerere devine irevocabilă;  

- Am luat la cunoştinţă că cererea de retragere va fi respinsă în cazul în care nu 

îndeplinesc condiţiile legale; 

Cererea de retragere este însoţită de următoarele documente: 

 în cazul acţionarilor persoane fizice, de o copie xerox a actului de identitate 

valabil cu mentiunea conform cu originalul si semnatura in original - 

obligatoriu; 

 în cazul acţionarilor persoane juridice, de o copie xerox a certificatului de 

înregistrare cu mentiunea conform cu originalul si semnatura in original şi de 

certificatul constatator emis de registrul comerţului cu cel mult 5 zile 

lucrătoare înainte de data depunerii cererii - obligatoriu; 

□ împuternicirea autentificată, în cazul în care cererea se face printr-o persoană 

împuternicită - opţional; 

□ copii certificate de acţionar pentru conformitate cu originalul după certificatul de 

acţionar sau alte documente din care să reiasă preţul la care a dobândit acţiunile, 

în cazul acţionarilor persoane fizice (rezidente/nerezidente) sau pentru acţionari 

persoane juridice nerezidente – în vederea determinării câştigului impozabil şi 

întocmirii declaraţiei informative pentru organul fiscal; 

□ certificat de rezidenţă fiscală (original si traducere legalizată) – opţional, pentru 

nerezidenţii care vor să beneficieze de prevederile mai favorabile din Convenţia 

de evitare a dublei impuneri aplicabilă; 
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